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Binden & boeien van werknemers 
in een krappe arbeidsmarkt

Gratis adviesgesprekken met 
loopbaanprofessionals voor 
jouw medewerkers

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, daarom is het juist nu zo belangrijk 

om goede werknemers te binden én boeien. Laat jouw medewerkers het 

beste uit zichzelf halen en bied hen de kans om vrijblijvend in gesprek te 

gaan met een loopbaanprofessional tijdens de Week van de Loopbaan  

(12-17 september 2022). Ook jij, als HR-verantwoordelijke, kan een gratis  

gesprek inplannen voor advies over o.a. het stimuleren van ontwikkeling.

Kijk op noloc.nl/wvl voor loopbaanprofessionals in de 
buurt of neem direct cntact op met: 
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Duurzame inzetbaarheid & 
Leven Lang Ontwikkelen
Voor duurzame inzetbaarheid van werknemers is 

het belangrijk dat zij zich op hun plek voelen en dat 

er volop mogelijkheden zijn om zich een leven lang 

te ontwikkelen, zodat zij klaar zijn voor de banen 

van de toekomst. Loopbaanprofessionals kunnen 

jouw organisatie helpen om de mogelijkheden 

en ambities van werknemers 

in kaart te brengen.

Binden & boeien
In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn werknemers kritischer geworden. Ze zijn  
vaker op zoek naar doorgroeimogelijkheden, ontwikkelingskansen en stellen zichzelf  
bewust de vraag of het werk en de omgeving hen gelukkig maken. Het is daarom 
een absolute must om  werknemers de juiste tools te bieden om hen te binden en 
boeien aan je organisatie.

Een loopbaanprofessional kan helpen bij vraagstukken over duurzame inzetbaar-
heid en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar ook over advies voor intrinsieke motivatie 
en het toekomstbestendig maken van werknemers. 

Week van de Loopbaan
Tijdens de Week van de Loopbaan (12-17 september 2022) geven Noloc loopbaan-
professionals gratis en vrijblijvend loopbaanadvies aan werkenden en HR-professionals. 

Aanmelden
Meld je aan en wijs jouw medewerkers op de Week van de Loopbaan waarin zij 
zelf een vrijblijvend advies kunnen krijgen. Als HR-professional is dit dé kans om  
objectief te sparren over uiteenlopende loopbaanvraagstukken. Kijk op noloc.nl/wvl 
voor meer informatie en een loopbaanprofessional bij jou in de buurt.
Je kunt ook direct een afspraak maken met:
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